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Chcieť eutanáziu v kontexte pandémie je poľutovaniahodné
Združenie katolíckych právnikov v Portugalsku označilo za zvlášť
poľutovaniahodné, že práve v kontexte pandémie sa v krajine vyvíjajú snahy o
legalizáciu eutanázie zo strany viacerých parlamentných politikov.
„Keď je život nejakej osoby poznačený chorobou a utrpením, spoločnosť a štát
na to nemôžu odpovedať potvrdením jej zúfalstva, podieľaním sa na jej smrti; má
to byť odpoveď toho, kto vedený bratskou láskou nešetrí úsilím, aby odstránil
alebo zmiernil jej utrpenie“, píše sa vo vyhlásení Združenia katolíckych
právnikov (AJC).
Práve pandémia COVID-19 nám pripomenula najvyššiu hodnotu ľudského
života, kvôli ktorého ochrane sme schopní vzdať sa i svojich slobôd, pripomínajú
portugalskí právnici. Snahu o legalizáciu eutanázie v takomto kontexte označujú
za ešte viac poľutovaniahodnú.
Portugalské Združenie katolíckych právnikov zároveň pripomína, že
legalizácia eutanázie ide proti „dvom fundamentom“ právneho poriadku: proti
„nedotknuteľnosti ľudského života“ garantovanej ústavou a proti tomu že „každý
ľudský život bez výnimky je hodný ochrany“.
Skúsenosť zápasu s koronavírusom „nám pripomenula, že život má tú
najvyššiu hodnotu vo všetkých jeho fázach a pripomenula i misiu zdravotníckych
pracovníkov“, píšu portugalskí právnici. Vykonávanie eutanázie naopak „zotiera
podstatu úlohy zdravotníckych odborníkov“, ktorých misiou „vždy bolo a aj
naďalej musí byť služba a ochrana ľudského života“ až do jeho konca.
Združenie katolíckych právnikov navrhuje usporiadať referendum, keďže
najväčšie politické strany nemali legalizáciu eutanázie vo svojich volebných
programoch a táto otázka parlamentné skupiny rozdeľuje. Vo vyhlásení sa
zároveň zdôrazňuje:
„Kvôli ochrane ľudských životov akceptujeme obmedzenie základných
slobôd, paralýzu krajiny a nevyčísliteľné ekonomické a spoločenské škody.
Jedine tak dôležitý cieľ nás mohol k tomu priviesť a jedine on dáva zmysel
toľkým obetám“.

Oznamy

Cez prázdniny, v júli a v auguste budú sv. omše vo farskom
kostole pondelok až piatok o 6.00 hod. a o 19.00 hod.,
Cez víkend v sobotu a v nedeľu bez zmeny, čiže večerné
o 18.00 hod. Všetky sv. omše sú už v kostole.
• Sv. omše sú po uvoľnení opäť v riadnom režime a čase. Čiže aj nedeľné
a sviatočné budú v kostole. Je zrušený dišpenz od povinnej účasti na sv.
omšiach. Sv. prijímanie sa prednostne dáva na ruku. Vo vážnych prípadoch
(choroba rúk alebo kože) po upovedomení a dohodnutí s kňazom ide
dotyčný na prijímanie ako posledný.
• V prvopiatkovom týždni spovedáme klasicky pred sv. omšami. Lastomír
v pondelok 29.6. od 16:30.
• Farská adorácia bude v pondelok 13. júla od 15.00 hod. do večernej sv.
omše vo farskom kostole.
• Na stráňanskom kostole pokračujú práce na výmene strešnej krytiny.
Prosíme o modlitby, finančnú podporu a opatrnosť v okolí počas trvania
prác.
• Zbierka na strechu na Stráňanoch v nedeľu 12. júla.
• Zbierka na strechu na Straňanoch: farský 1207 €, Stráňany 1705 €, Lastomír
105 €.
• Milodary: 500€, 200€, 100€, 50€, 40€, 40€. Z birmovania milodar na kostol
500 €. Za milodary Pán Boh zaplať a požehnaj.
• Ďakujeme za poukázanie 2% z dane na o.z. Pomoc pri ochrane kultúrnej
pamiatky. Financie sme použili pri úprave spovednice a sedília. A tiež
pri pripravovanej oprave druhej a tretej miestnosti katechetickej nadstavby.
• Trom mladým mužom ďakujeme za úpravu (očistenie a maľbu) krížov pri
farskom kostole a o.c. Zemplín.
• Letné púte v Levoči a Gaboltove sú zrušené.
• Z dôvodu pandemických obmedzení sú zrušené aj iné tradičné akcie počas
letných prázdnin.
• Novokňaz Karol Saksa bude pôsobiť v Belej nad Cirochou. Ďakujeme za jeho
diakonskú službu v našej farnosti a na prvom kňazskom pôsobisku
vyprosujeme veľa krásnych a požehnaných chvíľ. Spolu bolo vysvätených
sedem novokňazov. Za diakonov iba dvaja. Čiže v tomto roku na praxi diakon
opäť nebude.
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Kurz snúbencov
Jesenný kurz pre snúbencov začína 11. septembra (piatok) večer o 19.00
hod. vo farskom dome.

Termíny 1. sv.prijímania
Farský kostol
15. september (utorok) I. + II.ZŠ 10.30 hod.
12.00 hod. Cirkevná škola
19. september (sobota) 11.00 hod. ostatné školy.

Birmovanie
Prosíme o nahlásenie sa na prípravu na birmovanie. Stredoškoláci 1.
ročníka a vyššie. Prihlásiť sa treba elektronicky na našom webe
michalovce.rimkat.sk do 30.6.2020.

Vysviacka saleziánskych diakonov v Turíne
Turín 13. júna 2020) – V Bazilike Márie Pomocnice kresťanov v Turíne
sa konala vysviacka dvanástich mladých saleziánov za diakonov. Štyria
z nich sú Slováci: Ján Butkovský z Michaloviec, Peter Boško, Daniel
Holúbek a Jozef Peržeľ. Prvý stupeň kňazstva udelil mladým saleziánom
turínsky arcibiskup Mons. Cesare Nosiglia pod obrazom Márie
Pomocnice v chráme, ktorý v štvrti Valdocco postavil zakladateľ
saleziánov don Bosco. Na slávnosti bol prítomný aj novomenovaný
slovenský provinciál don Peter Timko.

Nové invokácie v litániách
Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií
pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka
milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“.

Medzinárodný deň
19. jún je medzinárodný deň za odstránenie sexuálneho násilia v ozbrojených
konfliktoch. „Pamätajme, že v žene je ukryté uchovávanie života, spoločenstvo
so všetkým a starostlivosť o celok. Z toho, ako sa správame k telu ženy, sa dá
vydedukovať naša úroveň ľudskosti.“ Pápež František
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Rozpis bohoslužieb
dátum

Michalovce

5. júl
Sv. Cyril a Metod
nedeľa

7.30 9.00
10.30
18.00
7.30 9.00
10.30
18.00
7.30 9.00
10.30
18.00
7.30 9.00
10.30
18.00

12. júl
15.nedeľa
19. júl
16.nedeľa
26. júl
17.nedeľa

Straňany

Lastomír Vrbovec

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

DD

8.00

Bl. Laury

Nem.

8.00

8.30

8.00

8.00

8.00

8.30

8.00

ÚRADNÉ HODINY KANCELÁRIE
PONDELOK
STREDA
PIATOK

10:00 – 12:00
10:00 – 12:00

15:00 – 17.00
15:00 – 17.00
-

Okrem cirkevných a štátnych sviatkov, kedy sú nestránkové dni.

Zaopatrovanie chorých:

0904 836 469

Úmysly apoštolátu na jún
Všeobecný úmysel: Aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a
dobrými radami sprevádzať rodiny.
Úmysel našich biskupov: Aby nezamestnaní našli prácu, ktorú
potrebujú na dôstojný život a zabezpečenie rodín.
SVIATOSŤ KRSTU:
Krst sa udeľuje vo farskom kostole každú sobotu o 10.00 hod.
Nahlásiť krst môže iba rodič dieťaťa (v úradných hodinách). Je potrebné priniesť originál
rodný list dieťaťa a doklad rodiča (OP). Krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov je
v piatok pred krstom o 17.00 h.(počas júla a augusta o 18.00) vo farskom kostole. Krstným
rodičom nemôže byť hocikto. Musí spĺňať viaceré podmienky, napr. mať sv. birmovania.
 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE
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